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Lipót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 2017. május 30 -i ülésére 

 

/ 

Tárgy: Beszámoló Lipót Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról, 

a zárszámadási rendelet tárgyalása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése szerint a helyi 

önkormányzat költségvetése végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a 

jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy a rendelet a 

Képviselő-testület elé terjesztést követően harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési 

évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. 

 

A költségvetési beszámoló összeállításának módjára, tartalmára, szerkezetére vonatkozó 

kérdéseket, valamint a beszámoló adatait alátámasztó könyvvezetési kötelezettséget az 

Államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet szabályozza.  

 

Lipót Község Önkormányzat 2016. évi költségvetését a Képviselő-testület a 3/2016.(III.3.) 

önkormányzati rendeletével fogadta el 218 572 196 forint bevétellel és  218 572 196 forint 

kiadással.  

Az év közbeni módosítások után a 2016. évi költségvetési főösszeg 258 670 447 forintra 

változott.  

 

Az Önkormányzat 2016. évi bevételének és kiadásának alakulása 

  Bevételek teljesítése:      221 864 972 forint  

             Kiadások teljesítése:       212 649 112 forint  

 

A 8., 10. melléklet a 2016. évi vagyon mérleget mutatja be törvényi előírásoknak 

megfelelően.  A főösszeg változását befolyásolja az elszámolt értékcsökkenés, valamint a 

tárgyi eszköz beszerzések, beruházások, felújítások, valamint a szállítói kötelezettségek és 

követelések állománya. Az 1.,2.,3.,4. melléklet tartalmazza a bevételeket és a kiadásokat 

rovatonként az önkormányzat teljesítési adatai alapján. 

 

Bevételek alakulása 

 

Önkormányzatok működési támogatásai (B11) tartalmazzák a minden hónapban kiutalt 

állami támogatásokat, gyermekétkeztetés feladatainak támogatása, önkormányzatok kulturális 

feladatainak támogatása.  

Összege:  24 405 270 Ft 

 

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16),  Összege: 

57.600 Ft. 

 

 



Közhatalmi bevételek (B3)  73 795 149 forint 

ebből: 

- Vagyoni típusú adók:  

- építményadó: 5 845 512 forint 

- telekadó: 19 355 542 forint 

- Értékesítési és forgalmi adók: 

- állandó jelleggel végzett iparűzési adó: 30 958 133 forint 

- Gépjárműadók: 

- belföldi gépjárművek adójának önkormányzatot megillető része: 3 561 069 

forint 

- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 

- tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó: 13 750 211 forint. 

- Egyéb közhatalmi bevétel: 324 682 forint. 

 

Működési bevételek (B4) az önkormányzat ezen a soron mutatja ki azokat a pénzeszközöket, 

ami tárgyi eszközeink bérbeadásából, valamint térítési díjak bevételeiből származik. Ilyen a 

sportcentrum, önkormányzati ingatlanok bérbeadási díja, a sírhelyek megváltásának díja és 

bankszámláink vezetéséből adódó kamatbevételek, amely 19 846 396 Ft. 

 

Felhalmozási bevételek (B5) összetétele: ingatlan értékesítési bevétele amely 6.179.528 Ft 

volt 

 

Működési célú átvett pénzeszköz (B6)  Oktatásért Alapítvány támogatása, 2 829 600 Ft. 

 

Felhalmozási célú pénzeszköz (B7)  
ebből:  

-  Szig-Víz Kft és a Bázis kft által utalt végelszámolási összeg 65.261 forint  

 

Finanszírozási bevételek (B8) az előző évi maradvány igénybevétele, állami támogatás 

megelőlegezése. 

 

Kiadások alakulása 

 

Személyi juttatások (K1) és a munkáltatói járulékok (K2) előirányzatának teljesítése az 

alábbi létszámadatok szerint teljesültek. Záró létszámunk 2016. évben: 4 fő 

munkaszerződéssel foglalkoztatott 8 órás és 1 fő munkaszerződéssel foglalkoztatott 

részmunkaidős dolgozó.  

Összesen:  

- Személyi juttatások            9 989 323 forint 

- Munkaadókat terhelő járulékok 2 591 274 forint 

   

 

Dologi kiadásaink (K3) között a kötelező feladataink ellátásából adódó kifizetések történtek 

meg.  

- Készletbeszerzések (K31): üzemeltetési anyagok (pl. fűnyíráshoz üzemanyag, 

motorolaj, damilok, szerszámok beszerzése). 

- Kommunikációs szolgáltatások (K32): internet díjak, weboldal szerkesztése 

karbantartása. 



- Szolgáltatási kiadások (K33): közüzemi díjak (villamosenergia-, víz- és csatorna-, 

hulladékelszállítási stb.), karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (gépeink, 

eszközeink karbantartása, javítása. 

- Egyéb dologi kiadások (K35): az előzetesen felszámított általános forgalmi adók, 

kamat kiadások, egyéb pénzügyi műveletek, adó túlfizetések visszafizetései, 

tagdíjak.  

Összesen: 104 977 685 forint 

 

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) a szociálisan rászorulók egyéb pénzbeli és természetbeni 

kifizetéseit tükrözi: Bursa Hungarica támogatás, Arany János Tehetséggondozó támogatás, 

települési támogatások (gyógyszertámogatás), temetési támogatás, rendkívüli támogatás. 

Összesen: 895 400 forint  

 

 

Egyéb működési célú kiadások (K5) 

ebből: 

- Társulásoknak megállapodás alapján fizetett támogatások /gyermekjóléti,                

szolgáltatás, orvosi-gép műszer beszerzés, felújítási alap, hulladék gazdálkodás/ 

- Területfejlesztési Tanács 

- civil szervezetek támogatása  

- gesztor településnek átadott pénzeszköz (óvoda működtetés költségei) 

Összesen: 2 140 089 forint 

 

 

Beruházások (K6):  

- ingatlanok létesítése (iskola építés) 

- egyéb tárgyi eszköz beszerzés  

Összesen: 33 549 333 forint 

 

 

Felújításra (K7):  

- Útfelújítása (murvázás) 

Összesen: 86 995 forint 

 

 

Egyéb felhalmozási célú támogatások (K8): 

Összesen: 139 684 forint 

 

 

Finanszírozási kiadások (K9):  

            -    állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése 

 -    hiteltörlesztés 

Összesen: 58 279 329 forint 

 

Az Önkormányzatnak jelenleg nincs hitele. 

 

 

 



Az Önkormányzat pénzkészletét az alábbi táblázat mutatja be. 

 

 

Önkormányzati bankszámlák záró egyenlege 

   
Sor-

szám 
Megnevezés Összeg  forint 

1. 
költségvetési elszámolási számla önkormányzat 

 

8 540 592 

 

3. deviza számla  747 

4. gépjármű beszedési számla 69 426 

   

 
Összesen: 8.610.765 

    

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 

beszámolót a mellékelt táblázatok alapján tárgyalja meg és a rendeletet fogadja el. 

Kisbodak, 2017. május 24. 

 

 

 

       Tóth József Péter 

        polgármester 

 

 


